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Comunicat de presa 28.02.2023 

 

Rezultate financiare preliminare la 31.12.2022 

 
  Anul 2022 a fost marcat de evolutiile geopolitice determinate de razboiul din Ucraina dar si de efectele inflationiste 

manifestate in mediul economic general. In acest context, performanta societatii a fost mai putin buna iar rezultatele financiare 

s-au situat sub nivelurile proiectate pentru acest an, fiind influențată de evoluția nefavorabila a cererii pentru contrucția de nave 

noi, fluviale  și maritime, de evoluția prețurilor  acestora care a urmat o tendință descrescătoare, în condițiile în care prețurile la 

materii prime și materiale, energie, gaz, forță de muncă au crescut. 

Societatea a realizat in anul 2022 o cifra de afaceri de 57.757.883 lei, in scadere cu 22,37% fata de aceeasi perioada a 

anului precedent si, așa cum rezultă din tabelul de mai jos, pe total activitate se înregistrează o pierdere bruta de 4.233.703 lei 

(la 31.12.2021 se înregistra un profit brut  de 510.839 lei) si o pierdere neta in suma de 4.215.117 lei (in perioada 

corespunzatoare din anul 2021 a fost realizata pierdere neta in suma 153.870 lei). 

In perioada 01.01-31.12.2022, veniturile operationale, in suma de 58.311.667 lei, au scazut cu 21,91% fata de cele 

inregistrate  in perioada corespunzatoare din anul 2021 ( 74.669.943 lei). Cheltuielile operationale, in suma de 63.135.344 lei si 

in stransa corelare cu veniturile operationale,in anul 2022 au inregistrat o scadere cu 15,44%. fata de nivelul acestora din 

perioada similara a anului 2021 (74.660.228 lei ). 

 Pierderea din activitatea  operationala inregistrata la finele anului 2022 a fost de 4.823.677 lei ( in perioada 

corespunzatoare din anul 2021 a fost inregistrat profit in suma de 9.715 lei). 

Din activitatea financiara, influentata semnificativ de evolutia cursului valutar, societatea a realizat in aceasta perioada 

un profit in suma de 589.974 lei, mai  mare cu 17,73% decat cel realizat in anul 2021 (501.124 lei). 

In perioada 01.01-31.12.2022 societatea Santierul Naval Orsova S.A. a realizat  urmatoarele rezultate financiare: 

 

Indicatori ( lei) Realizari cumulate la 

31.12.2022 

Realizari cumulate la 

31.12.2021 

Evolutie 2022/2021 

% 

Cifra de afaceri 57.757.883 74.406.233 (22,37) 

Venituri totale 59.414.022 75.533.784 (21,34) 

Cheltuieli totale 63.647.725 75.022.945 (15, 16) 

Profit brut/( Pierdere bruta) (4.233.703) 510.839 - 

Profit net/( Pierdere neta) (4.215.117) (153.870) - 

 

Rezultatele financiare preliminare la 31.12.2022 pot fi consultate pe site-ul societatii:  www.snorsova.ro . 
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